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Alweer een korte week. Donderdag en
vrijdag turnen we nog even verder in de
klas met ballen en ballonnen en we
oefenen verder voor het schoolfeest. Van de kledij mag je ook een
foto nemen en doormailen, dan hoeven jullie dat niet mee naar de
klas te brengen.
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Datum schoolreis: dinsdag 19/6
Papa’s mogen een halve dag naar de klas komen op woensdag 13/6
verdere info volgt nog.
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Er zijn 4 papa’s die meespelen met onze beachvolleybalploeg.
We hebben nog minstens 2 spelers nodig die op donderdag 31/5
willen meespelen. We hebben ook minstens 1 mama nodig!
Komaan mama’s!!!!!
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Indien mogelijk graag meebrengen tegen MAANDAG: * Voorzien van naam!
-
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Groetjes juf Stephanie
Gelieve het kaftje terug mee te brengen op: MAANDAG

Naam kleuter:……………………………………………………………………..
Mijn kind blijft deze week eten op:
Ma – Di – Woe – Do – Vrij
Mijn kind blijft in de avondbewaking op:
Ma – Di – Woe – Do – Vrij
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